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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 35, data emiterii: 30.10.2012

1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios
Administrativ, Judecător-sindic Monica Birău.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Brîncoveanu, nr. 132, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/216/1999.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală RO 21146590,
sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Danart SRL, reprezentat legal
prin Motoi Gogu, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea
modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123, astfel
întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile

art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Danart SRL
Număr dosar: 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic
Monica Birău.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Danart SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în B.P.I. nr. 12498/13.09.2012 raportul privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea 85/2006, nr. 34/07.09.2012.
În ziarele, Adevărul din data de 17.09.2012 şi Piaţa Severineană din data de 18.09.2012 a fost publicat un nou anunţ în
vederea valorificării bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei, licitaţia urmând să aibă loc în data de 18.10.2012 ora
14:00. Anunţul a fost publicat şi pe site-ul Locbun.ro. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr.
1121/17.09.2012 suma de 480,00 lei. La data şi ora stabilite pentru ţinerea licitaţiei nu s-a prezentat niciun ofertant.
S-a primit de la D.G.F.P. Mehedinţi - Compartiment Procedura Insolvenţă şi Lichidări, modul de stingere al obligaţiilor
fiscale pe categorii de creanţe şi cuantumul acestora, ca urmare a acordului dat pentru stingerea arieratelor în
conformitate cu Ordonanţa 13/2012.
În vederea recuperării creanţei în sumă de 22.795,14 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr.
35790/30.06.2010 emisă pe numele pârâtului Ţiu Florin,  s-a procedat la investirea  cu formulă executorie a sentinţei
civile nr. 4925/2012 care a fost transmisă pentru punerea în executare de către B.E.J. Clement Gheorghe.
În ziarele, Adevărul din data de 22.10.2012 şi Piaţa Severineană din data de 23.10.2012 a fost publicat un nou anunţ în
vederea valorificării bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei, licitaţia urmând să aibă loc în data de 21.11.2012 ora
14:00. Anunţul a fost publicat şi pe site-ul Locbun.ro. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr.
1276/22.10.2012 suma de 470,00 lei.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 31.10.2012.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


